
Wójt Gminy Gniezno 
 

Ogłasza: 
 
 
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na działki  położne we wsi Mączniki: 
                                                                                                                                                                                  Wadium 
 - działka nr 35/1 o pow. 0,2166 ha, cena wywoławcza    18.839,00 zł  + 4.142,60(22 % Vat)= 22.972,60 zł      2.298,00 zł 
- działka nr  35/2 o pow. 0,1905 ha, cena wywoławcza    15.850,00 zł  + 3.487,00(22 % Vat)= 19.337,00 zł      1.934,00 zł                  
- działka nr  35/3 o pow. 0,1905 ha, cena wywoławcza    14.630,00 zł  + 3.218,60(22 % Vat)= 17.848,60 zł      1.785,00 zł 
- działka nr  35/4 o pow. 0,2504 ha, cena wywoławcza    20.830,00 zł  + 4.582,60(22 % Vat)= 25.412,60 zł      2.542,00 zł 
- działka nr  35/5 o pow. 0,2257 ha, cena wywoławcza    16.940,00 zł  + 3.726,80(22 % Vat)= 20.666,80 zł      2.067,00 zł  
- działka nr  35/6 o pow. 0,1594 ha, cena wywoławcza    11.870,00 zł  + 2.611,40(22 % Vat)= 14.481,40 zł      1.449,00 zł 
- działka nr  35/7 o pow. 0,1622 ha, cena wywoławcza    12.110,00 zł  + 2.664,20(22 % Vat)= 14.774,20 zł      1.478,00 zł 
- działka nr  35/8 o pow. 0,1286 ha, cena wywoławcza    11.180,00 zł  + 2.459,60(22 % Vat)= 13.639,60 zł      1.364,00 zł 
 
zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gnieźnie jako KW 39153, w planie zagospodarowania przestrzennego 
działki o nr 35/1-35/4 pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, działki o nr 35/5- 35/8 pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej , przez działki o nr 35/2 – 35/7  przebiega napowietrzna linia elektro-energetyczna nn  
media: w zasięgu sieć wodociągowa i elektryczna, nieruchomości bez obciążeń. 
 
2.Pierwszy przetarg ustny ograniczony na działkę położną we wsi Strzyżewo Kościelne: 
 
- o nr 101 o pow. 0,4800 ha, cena wywoławcza  9.510,00 zł .  Wadium 990,00 zł 
zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gnieźnie jako KW 60166, brak aktualnego planu 
 zagospodarowania przestrzennego, media: w zasięgu sieć elektryczna i wodociągowa, nieruchomość bez obciążeń. 
 
3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na działki  położne we wsi Kalina: 
                                                                                                                                                                                  Wadium 
 - działka nr 184 o pow. 0,0779 ha, cena wywoławcza     7.240,00zł + 1.592,80(22 % Vat)=      8.832,80 zł         884,00 zł 
- działka nr  189 o pow. 0,1144 ha, cena wywoławcza   10.640,00zł + 2.340,80(22 % Vat)=   12.980,80 zł       1.298,00 zł                  
- działka nr  190 o pow. 0,0706 ha, cena wywoławcza     6.570,00zł + 1.445,40(22 % Vat)=     8.015,40 zł          802,00 zł 
- działka nr  191 o pow.0,0702 ha, cena wywoławcza      6.530,00zł + 1.436,60(22 % Vat)=    7.966,60 zł           797,00 zł 
 
zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gnieźnie jako KW 44416, w planie zagospodarowania przestrzennego 
budowlano-rekreacyjne,media: w zasięgu sieć wodociągowa i elektryczna, nieruchomości bez obciążeń. 
 
Przetarg odbędzie się 30 sierpnia  2006 r., o godz. 1000 , sala nr  7 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno al. Reymonta 2. 
 
Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa 
 lub  papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.  
 
Wadium należy wpłacić w terminie ostatecznym do  24 sierpnia   2006 r.   
na konto Urzędu Gminy Gniezno PKO BP O/ Gniezno 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333 
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło  nie później niż 3 dni przed  wyznaczonym  
przetargiem na rachunek Gminy Gniezno. 
 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca  się niezwłocznie  po  zakończonym przetargu  nie  później  niż przed upływem  
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylania  się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy notarialnej. 
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.   
Informacje można uzyskać pod nr tel.(061) 424-57-56,(061) 424-57-50 lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno  pok. nr 13. 


